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Jméno a příjmení Zákazníka: 
Name of the Client: 

 

Datum narození Zákazníka: 
Date of birth of the Client: 

 

 

Celý název státu daňové 

rezidence  
Full name of the state of tax 
residency 

Daňové identifikační 

číslo**  
Tax identification 
number** 

Adresa bydliště v zemi daňové 

rezidence 
Address of permanent residency in 
the state of tax residency 

   

   

   
 
** nebo jiný údaj sloužící pro daňovou identifikaci Zákazníka. Viz informace na 

stránkách: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=cs, 

Neexistuje-li takové číslo nebo údaj, uveďte „ne“. 

** or other tax identification number used for tax identification of the Client. See information 

at web sites: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tin/tinByCountry.html?locale=en.  

If such number does not exist fill in „no“. 

Zákazník identifikovaný výše prohlašuje, že uvedl všechny státy své daňové rezidence, 

ve kterých je k datu podpisu daňovým rezidentem a je skutečným vlastníkem veškerých 

příjmů připisovaných na evidenční účet vedený na jeho jméno u společnosti Patria 

Finance, a.s. (Patria). 

The Client identified above declares that he/she stated all the tax residencies where he/she is a tax 

resident at the date of signature and he/she is the beneficial owner of any income attributable to 

the brokerage account opened in his/her name at Patria Finance, a.s. (Patria). 

Toto prohlášení je vydané na dobu neurčitou. Pokud by se výše uvedené skutečnosti 

v budoucnu změnily, zavazuje se Zákazník neprodleně o této skutečnosti písemně 

informovat společnost Patria. 

This certification is issued for indefinite time period. The Client undertakes to inform Patria in writing 

without delay if any of the above facts change. 

V / In  datum /date  

 

   

Podpis Zákazníka/osoby oprávněné podepisovat 
za Zákazníka 

 Tiskacím písmem jméno 
podepisujícího 

Signature of the Client / individual authorized to sign 
for the Client 

 
Print name of the signer 

* Zákazník podpisem tohoto prohlášení dává souhlas ke zpracování výše uvedených 

údajů Patrií v souladu s platnými právními předpisy České republiky a dále k uplatnění 

správné sazby srážkové daně z příjmů ze zdrojů na území České republiky.  

* The Client by signing this certification gives consent to the processing of the above information 

to comply in accordance with the applicable legislation of the Czech Republic and to apply the 

correct rate of the withholding tax levied on income from sources in the Czech Republic. 
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Certification of tax residency and beneficial ownership of credited income* 
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